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SÆDDING-GULDAGER 
IDRÆTS FORENING

SGI FITNESS & MOTION
Formand: Lars Sørensen
Økonomians.: Dorte Veis Svendsen
Aktivitetsans.: Hanne Damgaard
Best. medl.: Jan Vad

Torben Juhl
Lene Nørby Nygaard
Lene Overgaard Langelund

Har du behov for at kontakte foreningen, finder du os på vores 
hjemmeside: www.sgifitness.dk under kontaktpersoner

SGI FODBOLD
Formand: Niels Brinch-Nielsen 40 78 81 37
Kasserer: Jens Knudsen 25 42 83 00

Mail: knudsen.jensr@gmail.com
Best. medl.: Lars Strandby 25 42 82 33

Morten J. Lysdahlgaard 28 74 76 58
Ditte Nørskov 20 51 97 60
Per Kjølby 61 79 92 98
Theis Nielsen 26 39 24 28

Du kan også finde os på: www.sgi-fodbold.dk

SGI BORDTENNIS
Formand: Bent Christiansen 50 42 72 39

bentchristiansen8@gmail.com

SGI SPORTMIX
Formand: Anne Norschau 61 79 31 66

Mail: norschau@gmail.com
www.facebook.com/sgisportsmix

Din lokale sparringspartner, 
der arbejder ihærdigt på at 
tilføre din virksomhed størst 
mulig værdi og udbytte 
gennem løbende rådgivning.

Smedevej 33   6710 Esbjerg V   Telefon 75 15 17 33   www.danskrevision.dk

Meget mere end revision

Fra Guldager til Cambridge
UDDANNELSE – Lige nu 
er Magnus Bannerholt, 21, 
hjemme hos forældrene på 
deres midlertidige adresse 
i Hjerting. Præstegården i 
Guldager er revet ned, og 
en ny skal bygges. Desuden 
forhindrer coronasituatio-
nen ham i at rejse til Eng-

land igen efter juleferien.
Men når han er på sit 

universitet, er han i en ver-
den, mange nok vil misun-
de ham. Når han går rundt 
der på campus i Cambridge 
nord for London kan han 
virkelig mærke historiens 
vingesus. De ældste af det 

verdenskendte universitets 
bygninger er fra 1300-tal-
let, og når han går rundt 
der, kan han både se Isaac 
Newtons berømte æbletræ 
og den bygning, Niels Bohr 
boede i som studerende, 
fortæller han. Han bor selv 
på et ’college’ fra starten af 
1900-tallet.

Studielegat fra Rybners
Magnus Bannerholt, der 
har en flot studentereksa-
men fra 2019 plus et stu-
dielegat på 50.0000 kroner 
fra Rybners i rygsækken, 
har siden september 2020 
studeret engelsk sprog og 
litteratur i Cambridge. 

Interessen har han ikke 
fra fremmede.

”Det startede med, at min 
far anbefalede mig nogle 
bøger. Så begyndte jeg selv 
at lede og fandt ligesinde-
de på nettet. De foraer var 
mest engelsksprogede, så 
derfor gik min interesse 
den vej,” fortæller han.

”Min engelsklærer i 
gymnasiet foreslog mig 
at læse engelsk i udlan-
det, og jeg søgte ind 
på fem universiteter. 
Jeg ville dog helst på 

Cambridge, da de 

er stærke på litteratur. Jeg 
kom til optagelsesprøve i 
Odense – de har også op-
tagelsesprøver i Køben-
havn – hvorefter jeg kom til 
samtale med først én og så 
to professorer på Cambrid-
ge. Svaret fik jeg en nat, vi 
var på ferie i New Zealand i 
starten af 2020. Jeg tjekkede 
hver halve time, og så var 
jeg kommet ind,” fortæller 
han med et smil.

Afgangen til Cambridge 
via fly fra Billund og kun 
tre kvarters togkørsel fra 
Stansted skete i huj og hast. 
Det skyldtes coronasituati-
onen.

”Jeg havde lige halvan-
det døgn! Men jeg nåede at 
få RUS-ugen med, selv om 
den slet ikke var, som den 
plejede at være,” fortæller 
Magnus.

Det allerbedste ved Cam-
bridge er han ikke i tvivl 
om:

”De har vanvittigt dyg-
tige professorer, de bedste 
fra hele verden. Jeg får et 
utroligt godt udbytte ud af 
det,” slutter han.

Tekst: Finn Arne Hansen

Magnus Bannerholt er blevet optaget 
på Newton og Bohrs Cambridge

At gå rundt mellem de historieske bygninger i Cambridge er som at høre historiens vingesus. Foto: Privat

Magnus startede på Cambridge i september 2020. Foto: Privat
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Aut. VVS
Installatør

● Totalrenovering af
badeværelser

● VVS arbejde
● Blikkenslagerarbejde
● Smedearbejde
● Tekniske 

installationer

Vi giver gerne til-
bud eller overslag 
- enten det gælder 
nybyggeri, 
modernisering 
eller reparationer.
Henning Jensen
Mobil 28 44 23 81


